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Van het raadsleden N. Rennenberg en C. Verbeek (OAE)
Raadsvragen over extra nachtopvang dak- en thuislozen in de winter
Het Ouderen Appèl ziet nu we weer in de wintertijd leven ook de temperatuur
langzaam aan steeds lager worden. We stellen vast dat de winter voor de deur staat,
een tijd waarin je iedere inwoner van Eindhoven een droge en warme slaapplaats
gunt. Helaas is dit niet voor iedereen in Eindhoven weggelegd en dat brengt ons tot de
volgende vragen:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Op welke datum gaat u extra overnachtingsplaatsen aanbieden aan dak –en
thuislozen, of bij welke minimumtemperatuur stelt u deze extra slaapplaatsen
ter beschikking?
Hoeveel extra slaapplaatsen en waar in Eindhoven komen er bij in de
winterperiode?
Op grond van welke verifieerbare gegevens komt u tot het door u genoemde
aantal extra slaapplaatsen in de winterperiode, hoe weet u dat het aantal extra
slaapplaatsen dat wordt aangeboden voldoende is?
Zijn er groepen dak –en thuislozen, die worden uitgesloten om gebruik te
maken van deze extra winteropvang en zo ja, waarom?
Mocht vraag 4 opleveren dat er specifieke groepen dak –en thuislozen geen
gebruik kunnen of mogen maken van de extra winteropvang, waar denkt u
dan deze mensen een slaapplaats aan te bieden?
Veel mensen die gebruik willen maken van de nachtopvang hebben een hond,
vaak tegen de eenzaamheid, hoe gaat u er voor zorgen dat ook deze mensen
met hun hond gebruik kunnen maken van de aangeboden opvang?
Klopt het dat er een structureel verschil van aanpak bestaat tussen enerzijds
de grote steden in ons land en anderzijds de gemeente Eindhoven, waarbij
naar onze informatie de laatste slechts extra opvang biedt bij een
van min vijf graden Celcius?
Bent u genegen om als er verschilk in aanpak bestaat de aanpak van
Eindhoven vanaf dit jaar dezelfde te laten zijn als de aanpak die de overige
grote steden in ons land hanteren? Zo nee, waarom niet?

Eindhoven, 5 november 2017.
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Antwoord van burgemeester en wethouders
1.

Op welke datum gaat u extra overnachtingsplaatsen aanbieden aan dak –en
thuislozen, of bij welke minimumtemperatuur stelt u deze extra slaapplaatsen
ter beschikking?

De precieze datum van de start van de winternoodregeling en de daarin opgenomen
extra plekken is niet exact aan te geven. De winternoodregeling gaat van start als er
langer dan twee nachten achter elkaar, een (gevoels)temperatuur van -5ºC of minder is.
2.

Hoeveel extra slaapplaatsen en waar in Eindhoven komen er bij in de
winterperiode?

Het maximaal aantal plekken dat extra ingezet wordt bedraagt 26. Bij het Labrehuis 18
en bij de nachtopvang in de Mathildelaan 8.
Dit is dus extra bovenop de 10 bedden passantenopvang en 32 bedden nachtopvang.
Indien nodig wordt het gemeentelijk rampenplan in werking gezet voor meer extra
opvang.
3.

Op grond van welke verifieerbare gegevens komt u tot het door u genoemde
aantal extra slaapplaatsen in de winterperiode, hoe weet u dat het aantal extra
slaapplaatsen dat wordt aangeboden voldoende is?

Het aantal extra slaapplaatsen is gebaseerd op ervaringsgegevens van de afgelopen
jaren waar ook de winternoodregeling van kracht was. Gebleken is dat het aantal extra
plekken ruim voldoende was.
Daarnaast zijn er een aantal fases binnen de regeling. Indien nodig wordt het
gemeentelijk rampenplan in werking gezet voor extra nachtopvang. Dit is echter in de
afgelopen jaren nog nooit nodig gebleken.
4.

Zijn er groepen dak –en thuislozen, die worden uitgesloten om gebruik te
maken van deze extra winteropvang en zo ja, waarom?

Nee. De winternoodregeling staat open voor iedere dak- en thuisloze.
5.

Mocht vraag 4 opleveren dat er specifieke groepen dak –en thuislozen geen
gebruik kunnen of mogen maken van de extra winteropvang, waar denkt u
dan deze mensen een slaapplaats aan te bieden?

Niet van toepassing.
6.

Veel mensen die gebruik willen maken van de nachtopvang hebben een hond,
vaak tegen de eenzaamheid, hoe gaat u er voor zorgen dat ook deze mensen
met hun hond gebruik kunnen maken van de aangeboden opvang?

In principe worden dieren /honden niet toegestaan in de nachtopvang/Labrehuis.
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In de winternoodregeling zijn afspraken opgenomen tussen gemeente, de dierenpolitie
en het dierenopvangcentrum de Doornakker, om dieren tijdens de winternood op te
vangen.
7.

Klopt het dat er een structureel verschil van aanpak bestaat tussen enerzijds
de grote steden in ons land en anderzijds de gemeente Eindhoven, waarbij
naar onze informatie de laatste slechts extra opvang biedt bij een van min vijf
graden Celcius?

Er is inderdaad een verschil van aanpak tussen de G4-steden en de gemeente
Eindhoven. De vier grote steden hanteren een permanente winternoodopvang.
Hierover in de beantwoording van vraag 8 meer.
Met betrekking tot uw opmerking dat de gemeente Eindhoven slechts extra opvang biedt
bij -5 graden Celsius dient wel aangetekend te worden dat de grens van -5 graden
Celsius flexibel gehanteerd wordt. Weerfactoren als chill-factor in verband met wind
en/of regen (gevoelstemperatuur) wordt ook meegewogen in de beslissing om de
winternoodregeling van kracht te laten worden. .
8.

Bent u genegen om als er verschil in aanpak bestaat de aanpak van
Eindhoven vanaf dit jaar dezelfde te laten zijn als de aanpak die de overige
grote steden in ons land hanteren? Zo nee, waarom niet?

Jaarlijks wordt de winternoodregeling met alle partners geëvalueerd en daar waar nodig
aangepast. Zo wordt/is dit jaar:
de aparte regeling inzake dienrenopvang opgenomen;
het ingaan van de winternoodregeling twee dagen te voren aangekondigd
zodat mensen en instellingen tijdig op de hoogte zijn;
een overzicht gemaakt van de bekende buitenslaapplekken om personen snel
te kunnen lokaliseren.
De optie om de aanpak die de G4-steden hanteren is ook besproken in het netwerk van
alle partners binnen de regeling. Zij zijn tevreden over de huidige aanpak in Eindhoven
en zien geen noodzaak voor een permanente winternoodregeling.

Eindhoven, 21 november 2017.
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